
Lambertusschool  
Beemke 2  
5534AH  Netersel 
   0497-681991 
  info@bs-stlambertus.nl 
  www.bs-stlambertus.nl 

Maandelijks informatieblad voor leerlingen en ouders 

december 2022 

 

Beste ouders, 

 

Dit schooljaar staat het maken van het nieuwe schoolplan 2023-2027 op de planning. In dit plan gaan we beschrijven waar we als 

school op in willen zetten en hoe we het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vorm willen geven. Onze visie (onderwijsidealen) ligt 

hieraan ten grondslag. De visie geeft ons richting om ons onderwijs concreet vorm te geven en keuzes te maken. 

Tijdens de ochtendsessie van de gezamenlijke teamstudiedag van donderdag 17 november hebben we samen met het team van de  

Lambertusschool en het team van de St.-Jansschool nagedacht over hoe onze visie voor de komende jaren eruit moet komen te 

zien.  

 

We hebben samen antwoorden gezocht op de volgende vragen: 

• Kinderen leren het beste door …. 

• Daarvoor hebben zij leraren (en andere personeel nodig) die … 

• Om dat te bereiken is er een onderwijsteam nodig dat …. 

• In een leeromgeving waar …. 

• Om dat te bereiken werkt de school samen met ….. (ouders, GGD, etc.) 

Behalve het bespreken van de visie zijn we ook samen nagegaan welke trends er op onze scholen afkomen. Een voorbeeld hiervan is 

bijvoorbeeld de focus op Burgerschap. 

De middagsessie van de studiedag zijn we praktisch bezig geweest om het schoolbrede thema “Handige uitvinders /“Smart life” voor 

te bereiden. Dit thema gaan we in de weken voorafgaande aan de open avond in april op beide scholen uitvoeren en zal de “rode 

draad” zijn gedurende deze open avond. Uitgebreidere informatie volgt tzt nog.  

 

De vragenlijsten ouders 

De vragenlijst is door 46 van de 68 aangeschreven ouders ingevuld. Met dank daarvoor!  

Uit de vragenlijst is naar voren gekomen dat jullie over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit die wij als school bieden. De 

respons op de vragenlijst gaan wij analyseren. Indien wij vragen hebben over gegeven antwoorden zullen wij hier tijdens de  

algemene visie-ouderinformatieavond van donderdag 26 januari op terugkomen. Zowel de resultaten van de vragenlijst als 

de uitkomsten van de algemene visie-ouderavond zullen wij als team bespreken. Punten van belang zullen wij opnemen in ons nieu-

we schoolplan. 

Rudolf Buur 



Lezen 
 

Voor de één een heerlijke bezigheid om te doen, voor de ander een activiteit die het liefst vermeden wordt. Helemaal wanneer je 

lezen lastig vindt! Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen. Maar waarom is lezen nou zo belangrijk en vooral: hoe krijg ik mijn kind 

aan het lezen? Ik wens je veel leesplezier! 

 

Wanneer je veel leest, dan krijg je veel woorden onder ogen. Je weet misschien niet altijd wat die woorden betekenen, maar vaak 

kun je de betekenis vinden door de context van het verhaal of door het bijvoorbeeld op te zoeken op het Internet. Meer woorden 

betekent meer begrip van de wereld om je heen. Je kunt jezelf beter uitdrukken, bent sneller in staat om dingen te begrijpen. 

Doordat het verhaal als een film in je hoofd wordt afgespeeld (je zet de woorden om in beelden) wordt je fantasie en verbeeldings-

kracht gestimuleerd. Daardoor leer je verbanden te zien en oplossingen te bedenken. Dat gebruik je ook in het dagelijks leven. Met 

lezen kun je je concentratie trainen. Neurologische studies van o.a. Stanford University concluderen dat lezen een cognitief proces 

is waarbij hersenen de gelezen tekst omzetten in betekenis en informatie, wat concentratie vereist. Hoe vaker je dus leest, hoe 

meer je dit proces herhaalt. Hierdoor kan je ook andere taken geconcentreerder uitvoeren. 

Er zijn nog meer redenen waarom lezen belangrijk is. Die kun je oa vinden op de website van onze wereld oriënterende methode 

Blink (https://blink.nl/nieuws/10-redenen-waarom-lezen-zo-belangrijk-is/). Op de site van de bibliotheek staan ook veel filmpjes over 

lezen (https://www.debibliotheekopschool.nl/over/film-over-de-bibliotheek-op-school.html). 

 

 

 

Maar hoe krijg ik mijn kind aan het lezen? 

 
Ouders hebben de grootste invloed op het leesgedrag- en plezier van hun kind. Hieronder staat 

een aantal tips om dit gedrag positief te beïnvloeden.   

 

• Samen lezen: als een kind in de fase zit waarin het zelf leert lezen, in groep 2 of 3, kun je als ouder tijdens het voorlezen af 

en toe de tekst aanwijzen zodat het kind kan meelezen. Daarnaast kan het kind zelf stukjes voorlezen om te oefenen. Thea-

terleesboeken – boeken waarbij twee lezers afwisselend een passage hardop voorlezen en zo een soort toneelstuk opvoe-

ren – zijn hiervoor bij uitstek geschikt.  

• Stop niet met voorlezen zodra het kind zelf kan lezen. Onderzoek toont namelijk aan dat het goed is voor de taalontwikke-

ling om ook oudere kinderen die al zelf kunnen lezen regelmatig voor te lezen. Zo kan dit de woordenschat van het kind 

vergroten. Ook kun je zware thema’s bespreekbaar maken, zoals pesten of het sterven van een grootouder. Bovendien lo-

pen de interesses van kinderen niet altijd synchroon met hun leesniveau. Dit geldt vooral voor beginnende lezers. Zo zijn de 

verhaallijnen op AVI-niveau M3 vaak erg eenvoudig. Sommige kinderen vinden dit saai en dat is niet bevorderlijk voor het 

leesplezier. Ouders kunnen hierop inspelen door complexere verhalen voor te lezen waar het kind qua leesvaardigheid nog 

niet aan toe is. 

• Geef het goede voorbeeld: ouders beïnvloeden het leesgedrag van hun kind – veelal onbewust – door zelf veel te lezen. Kin-

deren nemen dit namelijk waar als ‘kennelijk’ gewenst gedrag en spiegelen zich hieraan. Houd je van lezen, maar kom je hier 

(te) weinig aan toe? Wees je hier dan van bewust. Probeer wat vaker je telefoon of laptop weg te leggen en pak een boek. 

• Onderneem verschillende leesactiviteiten. Onderzoek toont aan dat – naast voorlezen – praten over boeken, boeken ca-

deau geven en een bezoek aan de boekhandel en bibliotheek het leesgedrag en de leesmotivatie stimuleren. 

• Tot slot: laat je kind zelf boeken uitkiezen in de bibliotheek of boekwinkel. Als een boek goed aansluit bij de interesses van 

het kind, beleeft het meer leesplezier. Denk bijvoorbeeld aan een boek over dieren wanneer je kind gek is op beesten, of 

aan een boek over ballet wanneer je kind op balletles zit.  

Heb je nog vragen over lezen: kijk dan vooral ook eens op het Internet. Daar zijn heel veel goede tips en adviezen te vinden.  

Joslyn Wuisman 

IB  

https://blink.nl/nieuws/10-redenen-waarom-lezen-zo-belangrijk-is/
https://www.debibliotheekopschool.nl/over/film-over-de-bibliotheek-op-school.html


Bezoek Sint groep 1 t/m 8 vrijdag 2 december  
 

Op vrijdagochtend 2 december zal Sinterklaas en zijn Piet langskomen op onze school. 

Hij zal in iedere groep een kijkje gaan nemen. Uiteraard zal hij ook een bezoekje brengen aan de  

peuters van Jippie-Jee.  

Kerstviering  donderdag 22 december 

Donderdagavond 22 december vieren we kerst op school. De kinderen mogen deze dag om 12 uur naar huis, 

want ze worden 's avonds om 17.00 uur terug op school verwacht.  

Van 17.00 tot 19.00 uur staat er een gezellige kerstviering gepland. 

De concrete invulling van het avondprogramma wordt jullie nog meegedeeld via Social Schools. 

Pepernoten bakken  
We hebben genoeg ouders gevonden waar we op maandagochtend 5 december pepernoten mogen bakken. Onze dank is groot!  

Thema Kerst in groep 1-2 

 
Van dinsdagmiddag 6 t/m 23 december gaan we spelen en werken over het thema Kerstmis. 

We gaan de speelhoek veranderen in een kerststal, waarin de kinderen het kerstverhaal kunnen 

naspelen. Als we hiervoor nog spullen nodig hebben, hoort u dit via Social Schools. 

Dinsdag 6 december groep 1 t/m 4 
Op dinsdag 6 december zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 tot 10.15 uur vrij.  

Deze dag mogen zij één cadeautje meenemen om te laten zien tijdens het kringgesprek.  

Wij wensen iedereen een fijne sinterklaasavond toe!  

Tentoonstelling surprises  
Op dinsdag 29 november brengen alle kinderen van groep 5 t/m 8 hun zelfgemaakte surprises mee naar school, zodat we er 

weer een mooie tentoonstelling van kunnen maken. Van woensdag 30 november t/m vrijdag 1 december is iedereen 

naschooltijd  welkom om de mooie knutselwerkjes te komen bewonderen.  

Excursie Waterschap De Dommel groep 7/8  

Op vrijdag 23 december gaat groep 7/8 een kijkje nemen bij de rioolwaterzuivering van Waterschap  

De Dommel in Hapert.  

Deze waterzuivering verzamelt al het rioolwater van onze gemeentekernen. Per dag maakt de installatie gemiddeld 150.000 kubie-

ke meter rioolwater schoon. Dat is ongeveer 6.000 m3 per uur. Het hele zuiveringssysteem heeft 3 parallel lopende straten. Het is 

een biologisch proces, waarbij bacteriën het vuil in het water afbreken. Maar kan het systeem ook extreme regenval oplopend tot 

600.000 kubieke meter aan? We gaan het allemaal horen en zien. 

Voorleeskampioen Lambertus  
 

De voorleeskampioen is gekozen! Meike Waalen gaat ons vertegenwoordigen bij de  

Gemeentelijke voorleeswedstrijd in MFA Hart van Hapert. Tijdens deze wedstrijd wordt de voorleeskampioen van de gemeente 

Bladel gekozen. We wensen Meike heel veel succes bij de volgende ronde en danken alle kanjers die meegedaan hebben aan de 

voorronde op school. Meike heeft voorgelezen uit het boek De leeuwenroof van Paul van Loon. 



Even voorstellen, onze gymstagiaires 

 

 

Hallo, mijn naam is Mika van Tartwijk.  

Ik ben 19 jaar oud, geboren op 11 juli 

2003 in Eindhoven.  

Ik doe de opleiding bewegingsagoog op 

het ROC Tilburg, niveau 4 leerjaar 2. 

Ik hoop te gaan leren dat ik me meer en 

meer als echte gymleraar ga voelen.  

Mijn hobby’s zijn voetballen, fitness en 

met vrienden gezellig een drankje doen.  

 

 

Hoi, ik ben Stijn Jansen ik ben 17 jaar oud en ik woon in Eersel. 

Ik zit nu in het tweede jaar van de opleiding Sport en Bewegen 

in Tilburg met de richting agogiek. Ik loop 

twee dagen in de week stage, 1 dag op de 

Groote Aard in Eersel en de andere dag op 

het Busseltje in Eersel of Sint-Lambertus in 

Netersel. Ik zit op voetbal, dit doe ik bij EFC 

in Eersel.  

Dit jaar ga ik gymles geven aan verschillende 

doelgroepen, zo hoop ik dingen over deze 

doelgroepen te leren en de verschillen in te 

zien tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs. Ik hoop 

samen met de leerlingen er een leuk en sportief jaar van te 

maken. 

Vreedzame School 

 

Afgelopen maand hebben 6 leerlingen de mediatorentraining 

gevolgd. Ze hebben 3 middagen samen met juf Antje geleerd 

wat je wel/niet kan doen bij een conflict en hoe je kan hel-

pen bij het oplossen van een probleem. 

Samen met 11 andere leerlingen zullen zij in de loop van het 

schooljaar tijdens de pauzes de leerkrachten helpen om klei-

ne conflicten op te lossen! De nieuwe mediatoren kregen 

uiteraard ook een mediator-diploma. Zie voorpagina voor 

deze foto. 

  Maandkalender december 2022 

di 29 Surprises mee naar school  

wo 30 Tentoonstelling surprises   

do 1 Tentoonstelling surprises   

vr 2 Tentoonstelling surprises 

Sint op school  

za 3  

zo 4  

ma 5 Pepernoten bakken groep 1 t/m 4  

Surprise groep 5 t/m 8  

di 6 gr 1 t/m 4 vrij tot 10.15 uur  

gr 1 t/m 4 één cadeautje meebrengen  

wo 7  

do 8  

vr 9 Meester Roel in gr 3-4 

za 10  

zo 11  

ma 12 Meester Roel in gr 3-4 

Blaasbende gr 5/6 

di 13 12.15-14.15 CJG Marieke Lavrijsen aanwezig 

wo 14  

do 15  

vr 16 gr 5/6 Zingen met ouderen in de Poel  

za 17  

zo 18  

ma 19 Meester Roel in groep 3-4 

Blaasbende groep 5/6 

MR vergadering 

di 20  

wo 21  

do 22 12.00-17.00 uur groep 1 t/m 8 vrij 

17.00-19.00 Kerstviering groep 1 t/m 8  

vr 23 11.00 uur start kerstvakantie gr 1-2  

14.15 uur start kerstvakantie gr 3 t/m 8  

za 24 1e Kerstdag 

zo 25 2e Kerstdag 

ma 26 Kerstvakantie t/m 6 januari 

di 27  



NIEUWS VAN NUMMEREEN   

De Sint is weer in het land! Zowel bij het peuterprogramma als de Clup staat dit  

thema centraal. We maken een schoorsteen, pakken cadeaus in, spelen de moeilijkste 

spelletjes, worden getest op ons geheugen, maken de meest hilarische sinterklaasverhalen, bakken pepernoten en knutselen mijters 

en pietenmutsen. Hiermee kunnen we op examen: het pietenexamen. Dit is een parcours waarbij alle onderdelen terugkomen. 

Zijn de kinderen al groot genoeg om Sinterklaas te helpen en lukt het ze om een pietendiploma te verdienen? Daar komen we snel 

achter.  

 

Wij hebben er zin in! 

Ziekmeldingen  

Bij ziekmeldingen van je kind, ontvangen wij graag ruim voor schooltijd een telefoontje. Gelieve dit niet door 

een broertje of zusje door te laten geven. Het gebeurt namelijk regelmatig dat dit vergeten wordt.  

 

Berichten aan beide leerkrachten via Social Schools 
Bij berichten aan de leerkracht van je kind, graag beide leerkrachten (als dit aan de orde is) een bericht sturen. Soms ontvangen 

leerkrachten een bericht op hun niet-werkdag en zien ze deze berichten vaak te laat of niet. 

 

Wijzigingen, geef ze door! 
Heb je een nieuw adres, nieuw telefoonnummer of een ander mailadres, geef dit dan tijdig door aan ons, liefst via de mail. 

Ook wijzigingen in allergieën van jullie kind(eren) hopen we van jullie te horen zodat we hier bij traktaties rekening mee 

kunnen houden. 

 

Oudergesprekken inplannen 

Een lastige ......., de planning m.b.t. de oudergesprekken hadden wij eerder opengezet voor ouders met 3 of meer kinderen op 

onze school. De bedoeling hiervan was dat de oudergesprekken van deze ouders zo efficiënt mogelijk gepland konden worden.  

Echter, een groot aantal andere ouders, met 2 of minder kinderen, heeft de mogelijkheid tot eerder inschrijven ook gebruikt om 

alvast een oudergesprek te plannen. 

 

We gaan als school na óf en op welke wijze we aan de wens van ouders met meerdere kinderen op onze school tegemoet kunnen 

blijven komen als het gaat om het plannen van oudergesprekken. 

Project Blaasbende in groep 5/6  

In samenwerking met muziekschool Art4U en PUUR Poporkest wordt er dit schooljaar in groep 5-6 voor de eerste keer een 

Blaasbende gegeven. Alle kinderen mogen een muziekinstrument kiezen waarop ze willen spelen. Ze krijgen deze instrumenten 

tijdens de periode waarin de lessen worden gegeven mee naar huis om te oefenen. De lessen worden onder schooltijd op maan-

dagmiddag gegeven in de Poel. De instrumenten worden beschikbaar gesteld door Stichting KA Hapert en PUUR. Deze instrumen-

ten nemen de leerlingen elke maandag van thuis  mee naar school. 

 

 

De eerste les hebben we al gehad. Het doel van deze les was het instrument ge-

bruiksklaar maken en erop blazen in ritme. Dit lukte al vrij aardig.   

De  data zijn : 28 nov. 12 dec, 19 dec, 9 jan, 16 jan, 23 jan, 30 jan,  

Tijdens deze periode komen de reguliere muzieklessen van juf Nanette te vervallen. 

Het afsluitend concert is op zondagochtend 5 februari om 11 uur in de 

Poel. Noteer deze datum alvast! 



Muziekuurtje met ouderen vanuit de buurthulp. 

Op vrijdag 16 december gaat groep 5/6 met ouderen kerstliedjes zingen in de Poel. Het is van 10.30 tot 11.30 uur.  

De kinderen krijgen drinken en wat lekkers. Ook is er tijd om gezellig een praatje te maken met de ouderen.  




